
 

 

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

488/21 H αίτηση ημερ. 23.3.2021 ορίζεται για οδηγίες 13.9.2021, η ώρα 

09.00.  Τυχόν αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση από 

τους αιτητές να καταχωριστεί μέχρι τότε και να οριστεί την ίδια 

ημερομηνία. 

 

3256/19 Η αίτηση ημερ. 10.5.2021 ορίζεται για οδηγίες 11.10.2021, η ώρα 

09.00.  Υπεράσπιση των Εναγομένων 1, 2 και 3 να καταχωριστεί 

μέχρι τότε. 

 

637/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 14.10.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

3457/14 Το αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται.  Η ακρόαση 

αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται γι’  ακρόαση 10.12.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2488/13 Η αίτηση ημερ. 10.5.2021 ορίζεται για οδηγίες 12.10.2021, η ώρα 

09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 

 Η αίτηση ημερ. 8.10.2019 είναι ορισμένη αύριο, 18.6.2021 για 

ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις).  Ενόψει του ότι η αίτηση ημερ. 

10.5.2021 για συμπληρωματική ένορκη δήλωση αφορά την 

αίτηση 8.10.2019 το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης αύριο 

18.6.2021 και προφανώς αιτήματος εκ μέρους των Εναγομένων 

για αναβολή της ακρόασης.  Το Δικαστήριο θα επιληφθεί επίσης 

αύριο της αίτησης 3.10.201. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

17/19 Αίτηση ημερ. 14.2.2020:  Επιφυλάχθηκε απόφαση. 

 Η Κυρίως αίτηση ημερ. 23.7.2019 ορίζεται για οδηγίες 5.10.2021, 

η ώρα 09.00. 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

36/21 Η Κυρίως Αίτηση ημερ. 1.3.2021 ορίζεται για οδηγίες 7.10.2021, 

η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 

91/21 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 24.6.2021, η ώρα 09.00.  Οι οδηγίες 

του Δικαστηρίου είναι οι ίδιες ως το πρακτικό ημερ. 25.4.2021.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αιτητές δεν ανταποκριθούν 

στις οδηγίες του Δικαστηρίου η αίτηση θα υπόκειται σε απόρριψη. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

17.6.2021 

 

 

Αίτηση αρ. 251/21 Προβληματίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα για 

έκδοση και παραχώρηση μετοχών έλαβε χώρα το 

2017. Συνεπώς οι Αιτητές να καταχωρίσουν 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση επισυνάπτοντας 

ελεγμένους λογαριασμούς του συγκεκριμένου έτους 

που να καταδεικνύουν ότι οι μετοχές 

παραχωρήθηκαν όντως έκτοτε και το ποσό 

καταβλήθηκε. Η αίτηση ορίζεται προς τούτο την 

5.7.2021 ώρα 8.45π.μ.  
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 

17.6.2021 

 

Αγωγές: 

2946/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 18.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου 

μαρτύρων της κάθε πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας παρατείνεται 

μέχρι 11.11.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2795/19 Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος και των συνημμένων 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων των διαδίκων εκδίδεται 

εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων για όλες τις 

πλευρές.  Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

κατατεθούν εντός 90 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες – για σκοπούς συμμόρφωσης την 18.11.21 και ώρα 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

2584/19 Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για επίδοση την 23/9/21 ώρα 9.00 

π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2056/19 Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος των συνηγόρων των 

διαδίκων εκδίδεται εκ συμφώνου τόσο στην αγωγή όσο και στην 

ανταπαίτηση του εναγόμενου 1, διάταγμα αποκάλυψης 

εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης εγγράφων να κατατεθούν εντός 90 ημερών από 

σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες – για σκοπούς 

συμμόρφωσης την 18.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.  Η ημερομηνία 5.7.21 ακυρώνεται. 

4299/02 Εν όψει του ότι δεν υπάρχει επίδοση της αίτησης μέχρι σήμερα 

παρά τις επανειλημμένες αναβολές που δόθηκαν από το 

Δικαστήριο, αυτή απορρίπτεται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

των αιτητών και χωρίς διαταγή για έξοδα. 

3079/20 Η αίτηση ημερ. 10.5.21 ορίζεται για απόδειξη την 18.11.21 ώρα 

9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 11.11.21.  

έξοδα επιφυλάσσονται. 

514/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 3.5.22 ώρα 10.30 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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3589/14 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες (για σκοπούς διευθέτησης) 

την 15.9.1 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

1868/20 Η αίτηση ημερ 10.5.21 ορίζεται για απόδειξη την 18.11.21 ώρα 

9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 11.11.21.  

Έξοδα επιφυλάσσονται. 

3982/11 Με βάση τα όσα αναφέρονται στα συνημμένα ηλεκτρονικά 

μηνύματα παραχωρείται η αιτούμενη άδεια.  Η αίτηση ημερ. 

18.2.21 απορρίπτεται με επιφύλαξη δικαιωμάτων των αιτητών και 

χωρίς διαταγή για έξοδα. 

 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 10.9.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα στην αγωγή. 

 

Αίτηση 

Έφεση 

335/20 Η Απόφαση (σε σχέση με τα έξοδα) επιφυλάσσεται. 

 

Διαχείριση 

530/14 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 18.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί και ενδιάμεσοι λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι την 29.10.21.  Μόλις καταχωρηθούν 

ενδιάμεσοι και τελικοί  λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον 

της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Αν δεν υπάρχει 

συμμόρφωση θα επιβληθεί πρόστιμο στον διαχειριστή. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Π.Ε.Δ. 

κατά την 17.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

Αρ. Αίτησης 250/21 (Εταιρεία) 

Ένορκη δήλωση επίδοσης στον Έφορο Εταιρειών σημειώνεται και 

κατατίθεται ως Τεκμήριο Α. 

 

Η ώρα είναι 12.15 μ.μ.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμφάνιση.  Επίσης ούτε 

οι δικηγόροι της Αιτήτριας έχουν δείξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον και ούτε 

ενημέρωσαν το Δικαστήριο σε σχέση με την προώθηση της αίτησης τους.  

Το Δικαστήριο θα προχωρήσει να εξετάσει την αίτηση. 

 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  Το διάταγμα να πληρωθεί εντός 7 ημερών από 

σήμερα. 

 

Γενική Αίτηση 13/20 

Η αίτηση  είναι ορισμένη σήμερα για οδηγίες με σκοπό καταχώρησης 

ένστασης.  Δυστυχώς ούτε οι δικηγόροι της Αιτήτριας ούτε οι δικηγόροι 

του Καθ’ ου η αίτηση έδειξαν ενδιαφέρον για την προώθηση της υπόθεσης 

τους.  Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες στις 16.9.2021 στις 9.00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 Αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση ή παρουσία των 

δικηγόρων, κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, το Δικαστήριο θα 

απορρίψει την αίτηση ως μη προωθηθείσα. 

 

 

 

Αγωγή 1281/17 

Ορίζεται για Ακρόαση την 9.2.2022 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

(Οι δικηγόροι των Εναγομένων να φροντίζουν να ενημερώνουν κατάλληλα 

το Δικαστήριο είτε με email ή να είναι παρόντες). 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  17/6/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

776/13 

Για οδηγίες στις 23.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη. 

 

 

1080/20 – Αίτηση ημερ. 10.5.21 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων 1, 2 Αιτητών και 

εναντίον του Ενάγοντα – Καθ΄ ου η αίτηση όπως αυτά θα υπολογιστούν από 

τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και 

θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  

 

 

3797/13 – Αίτηση ημερ. 22.7.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 28.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  

 

3729/09 – Αίτηση ημερ. 30.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 11.10.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

 

2936/20 – Αίτηση ημερ. 10.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 24.9.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 13.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  
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2228/19 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 12.3.21 ορίζεται για οδηγίες στις 30.9.21 και ώρα 

9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

1566/20 – Αίτηση ημερ. 25.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 11.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 27.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αίτησης.  

 

5156/14 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 23.6.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται 

απαραίτητη. 

 

 

569/21 -  Αίτηση ημερ. 10.5.21 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα Αιτητή και εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 2 Καθ΄ ων η Αίτηση αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας 

στην πιο πάνω αγωγή.  

 

 

1888/17 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 12.10.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς 

κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο 

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  
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1759/18 – Αίτηση ημερ. 10.12.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 12.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 4.10.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

1889/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 11.10.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς 

κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο 

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 11.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

3579/16 – Αίτηση ημερ. 23.9.20 

Η αίτηση  ορίζεται για επίδοση στις 12.10.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

1325/17 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες για τον Εναγόμενο 3 στις 30.6.21 και ώρα 9:00.  

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής για τον Εναγόμενο 3.   Την ίδια 

ημέρα για απόδειξη για τους Εναγομένους 1,2,4.  

 

26/12 – Αίτηση ημερ. 3.6.21 

Η αίτηση  θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα ο δικηγόρος 

του Αιτητή θα ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο.  

 

54/21 – Αίτηση ημερ. 10.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 12.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 27.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

 



9 
 
2577/12 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 6.7.21 

και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

485/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 6.7.21 και ώρα 9:00.  Τελικοί λογαριασμοί 

να κατατεθούν μέχρι τότε.  Σε περίπτωση που οι τελικοί λογαριασμοί να 

κατατεθούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή η παρούσα διαχείριση να 

τεθεί εκτός πινακίου.  

 

549/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 8.7.21 και ώρα 9:00.  Το ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή να εκδοθεί και να δοθεί πάραυτα για 

εκτέλεση.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Π.Ε.Δ. 

κατά την 17.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

4051/12 

Η ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 

4.10.2021 στις 10.30 π.μ. (Μετά από αίτημα των δικηγόρων).  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

5977/12 

Ορίζεται για Ακρόαση την 11.10.2021 στις 10.30 π.μ.  Τροποποιημένη 

υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από σήμερα.  Κατά τα λοιπά 

να ακολουθηθούν οι Θεσμοί.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

2091/17 

Ορίζεται για Ακρόαση την 18.10.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

2225/18 

Με βάση τα email που έχουν στείλει όλοι οι διάδικοι, παρατείνεται ο 

χρόνος καταχώρησης Παραρτήματος σύμφωνα με τον Τύπο 25 στην κλήση 

για οδηγίες των Εναγόντων ημερ. 12.3.2021 από την Εναγόμενη 1 για 15 

μέρες από σήμερα. 

 

Τόσο η κλήση για οδηγίες των Εναγόντων 1 και 2 όσο και η κλήση για 

οδηγίες της Εναγόμενης 1-εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγουσας παραμένει για 

οδηγίες στις 14.9.2021, ημερομηνία κατά την οποία έχει οριστεί η κλήση 

για οδηγίες της Εναγόμενης 2-εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγουσας, ώστε να 

δοθούν σχετικές οδηγίες εκείνη τη μέρα.  Η ημερομηνία 22.6.2021 

ακυρώνεται. 
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2703/19 

Οι Ενάγοντες δεν απέστειλαν οποιοδήποτε μήνυμα ούτε παρουσιάσθηκαν στο 

Δικαστήριο (ώρα 11.20 π.μ.)  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 14.10.2021 στις 

9.00 π.μ.  Η ένορκη αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί 

από όλες τις πλευρές εντός 90 ημερών από σήμερα. Η ημερομηνία 5.7.2021 

ακυρώνεται.  Έξοδα στην πορεία. 

 

212/21 – Αίτηση ημερ. 10.5.2021 

Ορίζεται για Απόδειξη την 14.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Γενική Αίτηση: 204/20 

Ορίζεται για Οδηγίες την 29.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

ημερ.30/4/2020 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 

ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 17.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 834/21 Εκδόθηκε απόφαση. 

Αγωγή αρ.775/21 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 371/21 Εκδόθηκε απόφαση.   

Αγωγή αρ. 2658/20 Στην Αίτηση ημερ. 15.04.2021 το Αιτητικό Β 

αποσύρεται και απορρίφθηκε.  Εκδόθηκε 

απόφαση.  

Αγωγή αρ. 2612/20 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 2503/20 Ενάγοντες και Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα 

έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 

ημερών από σήμερα κα να παραδώσουν 

αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.  Ο 

εναγόμενος 2 να εξεταστεί από γιατρό της επιλογής 

των εναγομένων εντός περαιτέρω 30 ημερών.  

Μετά την εξέταση του εναγόμενου 2 νοείται ότι οι 

ενάγοντες θα έχουν δικαίωμα για περαιτέρω 

αποκάλυψη εγγράφων.  Η Αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες 25.10.2021 στις 9:00 π.μ. για να 

τοποθετηθούν οι δύο πλευρές για τα υπόλοιπα 

αιτήματα του Τύπου 25.  Αν δεν τοποθετηθούν θα 

θεωρείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 1864/20 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση.   

Αγωγή αρ. 1828/20 Η Κλήση για Οδηγίες αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας.  

Η Αίτηση ημερ. 06.11.2020 και η Αίτηση ημερ. 

16.12.2020 αποσύρονται και απορρίπτονται με 

έξοδα.   

Αγωγή αρ. 2140/20 Εκδόθηκε απόφαση. 
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Αγωγή αρ. 1955/20 Έχει καταχωρηθεί Υπεράσπιση.  Η Αίτηση ημερ. 

20.10.2020 απορρίπτεται με έξοδα.  Με βάση το 

ηλεκτρονικό μήνυμα της πλευράς των εναγομένων 

η Αγωγή παραμένει για σκοπούς διευθέτησης 

02.07.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1260/20 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 12.03.2021 ορίζεται για 

Οδηγίες 20.09.2021 στις 9:00 π.μ. ημερομηνία που 

είναι ορισμένη και η Αίτηση ημερ. 10.06.2021.   

Αγωγή αρ. 1202/20 Ενάγοντες και Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα 

έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 

ημερών από σήμερα κα να παραδώσουν 

αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.  Η Αγωγή 

ορίζεται για Οδηγίες 19.10.2021 στις 9:00 π.μ. για 

να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές για τα υπόλοιπα 

αιτήματα του Τύπου 25.  Αν δεν τοποθετηθούν θα 

θεωρείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 1128/20 Η Αίτηση ημερ. 16.12.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του ενάγοντα.   

Αγωγή αρ. 902/20 Η Αίτηση ημερ. 10.05.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του ενάγοντα.   

Αγωγή αρ. 218/19 Η Αγωγή αποσύρεται ως διευθετηθείσα.  Κάθε 

πλευρά τα έξοδα της.  Προηγούμενες διαταγές για 

έξοδα ακυρώνονται.   

Αγωγή αρ. 44/19 Η Αίτηση ημερ. 07.06.2021 ορίζεται για Οδηγίες 

22.06.2021 στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων 

απαραίτητη.   

Αγωγή αρ. 2998/18 Η Κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Διευκρινίσεις 

23.06.2021 στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων 

απαραίτητη.   

Αγωγή αρ. 2238/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 29.03.2022 στις 

11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1040/18 Άδεια δίδεται στους δικηγόρους των εναγομένων ν’ 

αποσυρθούν  Ορίζεται για Οδηγίες 14.10.2021 στις 

9:00 π.μ. (Ήταν παρών ο κ. Άριστος Αριστοτέλους, 

διευθυντής και μέτοχος της εναγόμενης εταιρείας).   

Αγωγή αρ. 1576/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 18.03.2022 στις 

11:00 π.μ. 
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Αγωγή αρ. 6148/10  H Αίτηση ημερ. 07.06.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.  

Αγωγή αρ. 5192/09 H Αίτηση ημερ. 07.06.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας. 

Αγωγή αρ. 1593/07 Η Αίτηση ημερ. 21.04.2021 ορίζεται για Επίδοση 

13.10.2021 στις 9:00 π.μ.  Τυχόν Αίτηση για 

υποκατάστατη επίδοση να οριστεί την ίδια 

ημερομηνία.   

Αγωγή αρ. 4549/02 Δόθηκε άδεια εκτέλεσης για περίοδο ενός έτους 

από σήμερα.   

Γεν. Αίτηση 41/21 Ορίζεται για Οδηγίες 05.07.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 630/01 Η Αίτηση ημερ. 27.04.2021 ορίζεται για Οδηγίες 

23.06.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 235/20 Εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης ως η Αίτηση.  Η 

τροποποιημένη γενική αίτηση να καταχωρηθεί 

εντός 5 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος.  

Στη συνέχεια ορίζεται για Επίδοση για να επιδοθεί 

στον Έφορο Σωματείων 07.07.2021 στις 9:00 π.μ.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  17 Ιουνίου, 2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  17 Ιουνίου, 2021  αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

3244/17 

Ακρόαση 17.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη 

καλυφθεί  

 

1395/18 

Εκδίδεται απόφαση  

 

2127/20 

Εκδίδεται απόφαση  

 

833/21  

Εκδίδεται απόφαση  

 

276/21 

Η αίτηση ημερ. 10.5.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 22.10.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των 

Εναγόντων  

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

04/02/2021 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 

ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την 17.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 1258/20 

Κλήση για οδηγίες 

ημερ. 12.03.21 

Οδηγίες στις 20.09.21 στις 09:00π.μ. Τα αιτητικά 

των παραρτημάτων των διαδίκων επιφυλάσσονται 

μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.  Οι 

δικηγόροι να είναι παρόντες και να τοποθετηθούν 

ως προς τα αιτητικά που επιθυμούν να 

προωθήσουν σε σχέση με την απαίτηση.  Έξοδα 

κλήσης στην πορεία. 

Γεν. Αίτ. αρ. 381/12 

Αίτ. Ημερ. 27.08.20 

Η αίτηση ημερ. 27.08.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 2925/19 

Αίτ. Ημερ. 10.05.21 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 13.10.21 στις 

09;00π.μ.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί 

μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 621/20 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από 

σήμερα κάθε διάδικο μέρος προβεί σε καταχώριση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και 

εφοδιάσει με αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο μέρος.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες τις 12.10.21 στις 

09;00π.μ. σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει 

της Δ.30 θ 8 (γ).  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 2319/20 Απόδειξη στις 12.10.21 στις 09:00π.μ.  .  Έκθεση 

Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές 

μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 499/21 

Αίτ. Ημερ. 10.05.21 

Απόδειξη στις 12.10.21 στις 09:00π.μ.  .  Έκθεση 

Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές 

μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1852/14 

Αιτ. Ημερ. 21.04.21 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως οι 

παράγραφοι Α, Β και Γ.  Τροποποιημένο Κλητήριο 
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ένταλμα και τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να 

καταχωρηθούν εντός 15 ημερών από τη σύνταξη 

του διατάγματος.  Τροποποιημένη υπεράσπιση στο 

τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα και έκθεση 

απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από 

της επίδοσης του τροποποιημένου κλητηρίου 

εντάλματος και έκθεσης απαίτησης.  Τυχόν 

απάντηση να καταχωρηθεί εντός 7 ημερών από της 

επίδοσης της τροποποιημένης υπεράσπισης.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  Η αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες στις 12.10.21 στις 09:00π.μ.  έξοδα της 

αγωγής καμία διαταγή.  

Αγωγή αρ. 1364/20 Εκδίδεται απόφαση 

Αγωγή αρ. 1272/18 Εκδίδεται απόφαση 

Αγωγή αρ. 1194/18 Ακρόαση την 01.06.22 στις 11:00 Έξοδα στην 

πορεία. 

Αίτ. Ημερ. 252/21 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι α και β της 

αίτησης. 

+ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 17.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.491/2009 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, κάθε πλευρά 
τα έξοδά της. Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 2585/2012 Ολοκληρώθηκε η μαρτυρία της ΜΕ2. Η αγωγή ορίζεται 
για συνέχιση της ακρόασης την 01.07.2021 ώρα 
9:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 228/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.01.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 1051/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση για τον Εναγόμενο 3 
την 17.01.2022 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2492/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.01.2022 ώρα 
11:00 π.μ., τυχόν περαιτέρω ένορκη αποκάλυψη ή 
κατάλογος μαρτύρων (που σχετίζονται με την 
τροποποίηση) να γίνουν εντός 20 ημερών από σήμερα. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 5063/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.02.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 1186/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση για τον Εναγόμενο 3 
την 09.03.2022 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
  

8.  ΑΓΩΓΗ 1508/2016 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση. Η ημερομηνία 
18.01.2022 ακυρώνεται. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1662/2017 Εντός 60 ημερών από σήμερα, να γίνει ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και να καταχωριστούν 
ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας 
από όλους τους διαδίκους, ώστε να ολοκληρωθεί η 
προδικασία αυτής της υπόθεσης. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες για τον σκοπό αυτό την 04.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1038/2018 Εκδόθηκε διάταγμα μηνιαίων δόσεων. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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11.  ΑΓΩΓΗ 3157/2018 Η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. 
Ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 
κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 04.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Χωρίς έξοδα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 565/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 565/2019 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς 
έξοδα. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 2373/2019 Ο Εναγόμενος να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 30 
ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες/προγραμματισμό της Ακρόασής της την 
04.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα να προωθηθούν στο μεσοδιάστημα, έξοδα 
στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1858/2019 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

15.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.124/2020 Η Καθ’ ης η αίτηση δήλωσε τελικά ότι θα υποβάλει 
ένσταση. Η δήλωση του Καθ’ ου η αίτηση 4 σημειώθηκε 
και δεν χρειάζεται να εμφανίζεται, ωστόσο το 
Δικαστήριο θέλει να εξετάσει μία φορά την αίτηση, ως 
προς το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η αίτηση 
ορίζεται για Οδηγίες για τους Καθ’ ων η αίτηση 1,2 και 
4 και για επίδοση για τον Καθ’ ου η αίτηση 3 την 
04.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., ένσταση 20 ημέρες 
προηγουμένως. 
 

16.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 580/2020 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 04.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1922/2020 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 
και χωρίς έξοδα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 2156/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 2236/2020 Η υπεράσπιση θεωρείται εμπρόθεσμη, η αίτηση 
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του 
Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης, όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

20.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77/2021 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 427/2021 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης 
δήλωσης. 
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22.  ΑΓΩΓΗ 801/2021 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 22.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., τα έξοδα επιφυλάσσονται. Άδεια δίδεται για 
καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης (θέμα 
δικαιοδοσίας). 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 889/2021 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί σημείωμα 
εμφάνισης), χωρίς έξοδα (η εμφάνιση καταχωρίστηκε 
την 10η ημέρα και ήταν εντός της προθεσμίας που είχε 
δοθεί). 
 

 

 

1. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται των πρώτων εμφανίσεων, για όσους δικηγόρους επιθυμούν να εμφανιστούν, μεταξύ των ωρών 8:30 

π.μ. – 10:00 π.μ. στο γραφείο του, και, σε περίπτωση που χρειαστεί για κάποιαν υπόθεση, στην αίθουσα 2 (κοινή δικαστική αίθουσα). 

Πρόσφορο για το Δικαστήριο είναι οι πρώτες εμφανίσεις να διεξάγονται χωρίς τη φυσική παρουσία δικηγόρων/διαδίκων, ηλεκτρονικά, 

εφόσον σε κάτι τέτοιο συμφωνούν όλες οι πλευρές.  

 

2. Η φυσική παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων στις υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση (ανεξαρτήτως της χρονολογικής τους 

σειράς) και σε αιτήσεις έρευνας/παρακοής είναι απαραίτητη, εκτός εάν το Δικαστήριο ειδοποιήσει διαφορετικά. Οι δικηγόροι που 

εμφανίζονται για την ακρόαση της υπόθεσής τους θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητούν τα επίδικα θέματα και να προβαίνουν σε 

χειρισμούς για την παρουσίαση της μαρτυρίας όταν ζητηθεί.  

 

3. Σε περίπτωση που δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους είτε γιατί αφορούν μόνον σε νομικά ζητήματα είτε 

γιατί υπάρχει μόνον 1 μάρτυρας/σύντομη μαρτυρία είτε γιατί επιθυμούν να εκδικαστούν ως ταχείας εκδίκασης/με γραπτή μαρτυρία, 

κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας με τους αντιδίκους τους, να ενημερώσουν το Δικαστήριο. 

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος) 

τηλ. 25806276, email: yioannou@dc.judicial.gov.cy  

Για επείγοντα θέματα κα Χρίστια Μίτλεττον (δικαστής): cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Xρ. Παπαλλά, Ε.Δ. 

 

Το Δικαστήριο λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ, για την αντιμετώπιση 

του Κορωνοϊου, επιλαμβάνεται των υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των 

διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική προηγούμενη 

ειδοποίηση από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 

τη συναπόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με τον Δικηγορικό Σύλλογο 

Λεμεσού 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 17/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Aγωγή 2468/20 Η αίτηση ημ. 10.3.21 επαναορίζεται για οδηγίες στις 

20.10.21 ώρα 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον της 

εναγόμενης/αιτήτριας.  Σε κάθε περίπτωση μέχρι τότε να 

εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες για εξώδικο συμβιβασμό 

ως αναφέρεται στα ηλεκτρονικά μηνύματα. 

2. Αγωγή 185/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 29.9.21 ώρα 9.00.  

Οποιαδήποτε διαδικασία για εξώδικη διευθέτηση να 

ολοκληρωθεί μέχρι τότε, όπως και η προώθηση της 

οποιασδήποτε αίτησης τροποποίησης.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

3. Αγωγή 477/16 Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 12.10.21 η ώρα 9.00 

έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που 

αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα των δικηγόρων.  

Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 1259/20 Η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 20.9.21 η ώρα 9.00 

ημερομηνία κατά την οποία εκκρεμεί και η αίτηση ημ. 

10.6.21. 

5. Αγωγή 192/21 Η αίτηση ημ. 10.5.21 ορίζεται για απόδειξη με Ε.Δ. στις 

27.9.21 η ώρα 9.00 εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

μέχρι 20.9.21.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή 3306/09 Η αίτηση ημ. 31.8.21 ορίζεται για έλεγχο Ε/Σ εναντίον της 1 

και για επίδοση για τον 2 στις 27.9.21 η ώρα 9.00. Έξοδα 

στην πορεία για την 1 και χωρίς έξοδα για τον 2.  Το Ε/Σ 

εναντίον της 1 ενεργοποιείται. 
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E-mail επικοινωνίας: κα Έλενα Χριστοφίδου: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25806215. 

Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο που πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο να γίνονται οι 

απαραίτητες διευθετήσεις έτσι ώστε αυτό να βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου την ημέρα 

που είναι ορισμένη η υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Αγωγή 2421/20 Η αίτηση ημ. 9.3.21 ορίζεται για απόδειξη με Ε.Δ. στις 

21.10.21 η ώρα 9.00 εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

μέχρι 14.10.21.  Έξοδα στην πορεία. 

8. Αγωγή 360/20 Η αίτηση ημ. 10.5.21 ορίζεται για απόδειξη με Ε.Δ. στις 

22.10.21 η ώρα 9.00 εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

μέχρι 15.10.21.  Έξοδα στην πορεία. 

9. Αγωγή 132/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 10.4.21 

Εκδόθηκε απόφαση.  Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

10. Αγωγή 832/21 Αίτηση για απόφαση ημ. 7.6.21 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

11. Aγωγή 2457/20 Η αίτηση ημ. 21.4.21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των εναγομένων και εναντίον του ενάγοντα όπως αυτά 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από 

το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας της αγωγής. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-
ΣΙΑΜΤΑΝΗ, Δ, ΤΗΝ 17/6/2021 
 
Αίτηση Διατροφής 367/12 Η αίτηση για έκδοση εντάλματος ορίζεται για 

Οδηγίες στις 17/9/21 και ώρα 8:45 π.μ. 
 
Αίτηση Διατροφής 29/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ και το 

Προσωρινό Διάταγμα για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) στις 14/9/21 και ώρα 09:00 
αντίστοιχα. Το Προσωρινό Διάταγμα 
παραμένει σε ισχύ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  
Οι δικηγόροι να συνεννοηθούν για το θέμα 
καταχώρησης συμπληρωματικής ένορκης 
δήλωσης  και να ενημερώσουν το Δικαστήριο 
προηγουμένως αν συμφωνούν να δοθούν 
οδηγίες ή αν θα καταχωρηθεί αίτηση για να 
δοθεί άδεια από το Δικαστήριο. 

 
Αίτηση Περ. Διαφορών 44/15 Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται εκ νέου για 

Ακρόαση στις 5/10/21 και ώρα 11:00.   
 
Αίτηση Γον. Μέριμνας 420/20 Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται για Δήλωση 

Συμβιβασμού στις 9/7/21 ώρα 8:45 π.μ. 
 
Αίτηση Περ. Διαφορών 61/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ και το 

Προσωρινό Διάταγμα για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) στις 9/7/21 και ώρα 09:00 
αντίστοιχα. Το Προσωρινό Διάταγμα 
παραμένει σε ισχύ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  
Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 
Αίτηση Διατροφής 90/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ και το 

Προσωρινό Διάταγμα για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) στις 16/9/21 και ώρα 09:00 
αντίστοιχα. Το Προσωρινό Διάταγμα 
παραμένει σε ισχύ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  
Έξοδα στην πορεία. 

 
Αίτηση Γον. Μέριμνας 352/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 

30/9/21.  Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι 
εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο 
μέρος αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που 
θα καταχωρήσει προς κάθε άλλο διάδικο 
μέρος και ανταλλάξει όλα τα έγγραφα που 
βρίσκονται ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή 
έλεγχο του τα οποία σχετίζονται με 
οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα.   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

17 IΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

 
Α/Α Αρ. Αίτησης Δικαιοδοσία Ημερ. ορισμού Ορίζεται για: 

1 
 

242/19 Γονική Μέριμνα 
 

7.7.21 ΕΠΙΔΟΣΗ 

2 
 

390/19 Γονική Μέριμνα 
 

21.9.21 (09:00) ΑΠΟΔΕΙΞΗ (για 1 και 2) 
 

3 
 

354/20 Γονική Μέριμνα 21.9.21 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 

4 
 

31/19 Περιουσιακές 
Διαφορές 

28.6.21 ΟΔΗΓΙΕΣ 
Διάδικοι και συνήγοροι 
παρόντες 

5 
 

212/20 Διατροφή 25.10.21 ΟΔΗΓΙΕΣ 
Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων και 
από τις δύο πλευρές 
εντός 60 ημερών από 
σήμερα 

6 
 

305/20 Διατροφή 
(κυρίως, 
προσωρινό και 
ενδιάμεση αίτηση 
ημερ. 25.5.21) 

16.9.21 ΚΕΘ 
Ένσταση στην ενδιάμεση 
αίτηση  μέχρι τότε 
Προσωρινό διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε 

7 
 

89/21 Διατροφή --- Εκδοθηκε εκ συμφώνου 
τελικό διάταγμα 
 

8 
 

112/21 Γονική μέριμνα 17.9.21 ΚΕΘ (κυρίως και 
προσωρινό) 
Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 
Το προσωρινό διάταγμα 
σε ισχύ μέχρι τότε 
 

9 
 

28/17 Περιουσιακές 
Διαφορές 

30.9.21 Δήλωση Συμβιβασμού 
Διάδικοι και συνήγοροι 
παρόντες 

10 
 

96/21 Διατροφή 8.7.21  ΚΕΘ (κυρίως και 
ενδιάμεση) 
Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 
Το προσωρινό σε ισχύ 
μέχρι τότε 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Τουμαζή, Π. Οικ. Δικ., ΤΗΝ  17/6/2021 
 
 
 
Γονική Μέριμνα 305/20 Ορίζεται για Απόδειξη στις 23.9.21 ώρα 8:30 π.μ. 
 
Γον. Μέριμνα Αρ. 248/19 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 28.9.21 

ώρα 8:30 π.μ.  Δίδεται παράταση χρόνου για 
αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους του 
Καθ΄ου η αίτηση μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 
Γονική Μέριμνα 438/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για συμμόρφωση την 

5.7.21 ώρα 8:30 π.μ. 
 
Διατροφή 301/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού 

στις 25.6.21 ώρα 8:30 π.μ. 
 
Διατροφή 72/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Καθορισμό Επιδίκων 

Θεμάτων στις 28.9.21 ώρα 8:30 π.μ.  Υπεράσπιση 
μέχρι 23.9.21.  Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για 
Καθορισμό Επιδίκων Θεμάτων στις 8.7.21 ώρα 
8:30 π.μ.  Ένσταση μέχρι 6.7.21 8:30 π.μ. 

 
Γονική Μέριμνα 30/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 28.9.21 

ώρα 8:30 π.μ.  Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται για 
Επίδοση στις 8.7.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε. 

 
Γονική Μέριμνα 298/19 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 28.9.21 

ώρα 8:30 π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας μέχρι 23.9.21.  Δίδονται εκ νέου Οδηγίες 
στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης. 

 
Διατροφή 304/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 28.9.21 

ώρα 8:30 π.μ.  Το προσωρινό διάταγμα για επίδοση 
στις 8.7.21 ώρα 8:30 π.μ.  Το προσωρινό διάταγμα 
σε ισχύ μέχρι τότε. 

 
Διατροφή 62/21 Η κυρίως αίτηση για Οδηγίες 25.6.21 ώρα 8:30 π.μ. 
 
Διατροφή 291/20 Η κυρίως αίτηση για Οδηγίες 28.9.21.  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 
 
Γον. Μέριμνα 69/21 Η κυρίως αίτηση για Επίδοση στις 28.9.21 ώρα 8:30 

π.μ.  Το προσωρινό διάταγμα για επίδοση στις 
8.7.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 
Γον. Μέριμνα 56/21 Η κυρίως αίτηση για Οδηγίες στις 23.9.21 ώρα 8:30 

π.μ.  Απάντηση στην υπεράσπιση και υπεράσπιση 
στην ανταπαίτηση μέχρι τότε.  Η μονομερής αίτηση 
ορίζεται για Καθορισμό Επιδίκων Θεμάτων στις 
8.7.21 ώρα 8:30 π.μ.  Ένσταση μέχρι τότε.  Δίδονται 
οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει το 
Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία Έκθεσης. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 17/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

Ε131/18 

Ανανεώνεται για τελευταία φορά ο χρόνος για καταχώρηση καταλόγου 

μαρτύρων  και σύνοψης μαρτυρίας της Καθ’ ης η αίτηση για 30 μέρες από 

σήμερα.  

 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 27/10/2021 στις 11.00 π.μ.  

Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση 

μαρτυρίας. 

Μέχρι 11/10/2021 να καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεκτών 

εγγράφων και γεγονότων. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε108/19 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.   

Ανανεώνονται οι οδηγίες που δόθηκαν για ανταλλαγή της γραπτής μαρτυρίας 

των διαδίκων. 

- Η  μαρτυρία της Αιτήτριας να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη 
πλευρά εντός 60 ημερών από σήμερα.    

-  Η μαρτυρία  του Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών 
από την παραλαβή της μαρτυρίας της Αιτήτριας.  

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 10/12/2021 στις 11.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ’ ου.  

 

Ε82/20 

Η υπόθεση ταξινομείται ως εμπίπτουσα εντός της διαδικασίας της ταχείας 

εκδίκασης. Το Δικαστήριο εισηγείται όπως γίνει προσπάθεια για περιορισμό 

των επίδικων θεμάτων και των αιτούμενων θεραπειών.  Εντός 15 ημερών να 

καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεκτών εγγράφων και γεγονότων. 

 

Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση έγγραφης μαρτυρίας. 

- Η  μαρτυρία των Αιτητών να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη 
πλευρά εντός 75 ημερών από σήμερα.    

-  Η μαρτυρία  των Καθ΄ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί εντός 75 ημερών 
από την παραλαβή της μαρτυρίας των Αιτητών.  

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 9/12/2021  στις 11.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
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- Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας των Αιτητριών να καταχωρηθεί 
και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 75 ημερών από σήμερα.    

-  Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας των Καθ’ ων η Αίτηση να 
καταχωρηθεί εντός 75 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας των 
Αιτητριών.  

-  
Ορίζεται για ακρόαση στις 8/12/2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 


